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  225-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:01. (  التسابيح ص�ة في الشيخ ك�م تتمة - 1

  ) 00:05:52. (  محرم وھو بھا وسلم عليه هللا صلى النبي زواج في البخاري عند ميمونة حديث في الشيخ ك�م - 2

 ) 00:08:29(  ؟ شعورھن يَْقُصْصنَ  كن وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج أن صح ھل - 3

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فما يضر هذا النقد إطالقا ، جيب على كل حديثي يتوجه لنقد األحاديث أن يكون نقده إياها من  ... :الشيخ 

إسناده حينئذ يتوجه الناقد حيث إسنادها ال من حيث متوا ؛ ولكن إذا مل يثبت احلديث، حديث ما من حيث 

إن كان عنده منطق إىل نقد املنت أيضا فيصبح احلديث ضعيفا سندا منكرا متنا ؛ وإياك أن تغرت أنت أو غريك مبا 

جاء يف مقدمة ابن الصالح وغريها من كتب املصطلح إنه قد يكون إسناد احلديث صحيحا ومتنه غري صحيح ، 

طالقه ليس صحيحا يف واقعه والبد من ترقيعه بتأويله حىت يستقيم الكالم إياك مث إياك ألن هذا الكالم على إ

وذلك بأن يعين إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح اليت منها أن ال يشذ وال يعل ؛ فقد 

شاء اهللا  يكون اإلسناد قال فيه فالن اسناده صحيح وهو معذور ألنه مل يتبني له العلة ؛ والعلة كما قد تعلم إن

علة جلية ، وعلة خفية ؛ والعلة الثانية هي اليت ختفى على كثري من العلماء فضال عن غريهم : تنقسم إىل قسمني 

؛ فإذا قال قائلهم قد يكون إسناد احلديث صحيحا فهو ذا التأويل أما إسناد صحيح سامل من أي علة ويكون 

إذا عرفت هذه احلقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إىل املنت منكرا ضعيفا هذا ال وجود له يف الدنيا ؛ 

احلديث ينقد اإلسناد ، فإذا سلم السند سلم املنت وإال فتحنا طريقا على أناس يّدعون إن اإلسالم ليس سوى 

القرآن فقط ؛ ألم وجدوا أحاديث كثرية غري صحيحة وخباصة حينما فتحوا باب النقد للمتون الذي يسميه 

عض املعاصرين املقلدين للكفار املستشرقني بالنقد الداخلي ، يسمون نقد املنت بالنقد الداخلي ؛ فلما توسعوا يف ب

النقد مل يسلم هلم من احلديث إال القليل القليل جدا ؛ ولذلك أيضا أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن 

لتسبيح ال ينزل عن مرتبة احلسن وهو عندي صحيح فخرجوا عن اإلسالم باسم القرآن ؛ خالصة الكالم حديث ا



مبجموع طرقه ويكفي يف ذلك أن يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف وهو عبد اهللا بن املبارك إمام إمام السنة 

اإلمام أمحد كان يصلي هذه الصالة اليت يريد أولئك الناس الذين ينقدوا متنا أن يسموها حبديث شاذ أو منكر 

ذا احلديث وقد جاء من طرق كثرية وبعضها ليس فيها إال الضعف اليسري الذي يتقوى مبثله وقد عمل ، فمثل ه

به ذلك اإلمام ؛ فال تغرت مبا ينقل من الكالم عن بعض أئمة اإلسالم يف تضعيف أسانيده أو يف احلكم على 

  .اإلسناد بالنكارة ؛ هذا ما عندي 

ذهبوا إىل مقدمة ابن الصالح ؛ فكنا نتكلم فقال ذكر أنه يكون مثلما كأم ...بالنسبة إىل ما قلت  :السائل 

قلت عنه فيه نكارة فضربوا مثال على حديث يف البخاري مل أطلع عليه ولكن أثناء احلوار وأثناء املناقشة يقولون 

  إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حرام ، هل هذا يف صحيح البخاري ؟

  .نعم هذا تزوج ميمونة وهو حمرم يف صحيح البخاري  :الشيخ 

  يقولون هذا سنده صحيح وهو يف البخاري ومع هذا   فالعلماء أنكروا هذا املنت ؟ :السائل 

هذا مثال صاحل ملا قلت لك آنفا أن املقصود أنه قد يكون اإلسناد صحيحا واملنت شاذا أو منكرا ، :  :الشيخ 

نظر الضعف يف هذا االسناد ولكن حينما جتمع طرق احلديث فيتبني أن فيه علة أو هذا صحيح باعتبار النظر ، 

يف شذوذ ؛ فحينئذ ال يقول هذا املتبني لتلك العلة أو لذلك الشذوذ هذا إسناد صحيح ؛ كيف وصاحبة العالقة 

ذا قيل إسناده وهي ميمونة تقول تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو حالل فلذلك هذا احلديث إ

صحيح فيجب أن يفسر بأن رجاله رجال الصحيح وهو كذلك فإنه صحيح ولكنه مل خيلوا من علة قادحة ، لو 

مل يكن حديث ميمونة املصرح بأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم تزوجها وهي حالل لقلنا كما قال ابن عباس 

ا يقدح ويبني شذوذ هذا احلديث ؛ أما وقد جاء يف حديث الصحيحني تزوجها وهو حمرم ؛ ألنه ليس عندنا م

يف شيء آخر عندك وال أقول لك السالم  ...حديث ميمونة من طرق عدة أنه عليه السالم تزوجها وهو حالل 

  عليكم ؟

 

سؤال خاص يب هل جيوز أو هل ورد كأين قرأت يف أحد الكتب الستة واهللا أعلم أن أحد نساء النيب  :السائل 

  وآله وسلم كن يقصن شعورهن أو يأخذن من شعرهن ؛ هل صحيح هذا األثر ؟ صلى اهللا عليه

أن نساء النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى ( قرأته يف صحيح مسلم  :الشيخ 

  .هكذا نص احلديث يف صحيح مسلم  )تكون كالوفرة 

  يعين تقول جبوازه ؟  :السائل 



صد املرأة اليت تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من املسلمات وال بشرط واحد أن ال تق :الشيخ 

  أقول املؤمنات ؛ فهمتين ؟

نعم ، أنا كنت توقف يف هذا ويف حرية من أمري ألنه عندي زوجيت وأخوايت ويردن العمل ذا فكنت  :السائل 

  .أتوقف دائما وأعرض هلن حىت أتوقف على سند هذا احلديث 

  .لكين أنصحك إياك أن تسمح هلن مساحا مطلقا وإمنا بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفا  :الشيخ 

  .نستودعك اهللا ونسلم عليك يا شيخ  :السائل 

  .سلم علي  :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ؛ يضحك الشيخ رمحه اهللا  :الشيخ 
  


